
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ 
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และใฟ้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน 
ของรัฐ น้ัน '

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

(นาพนุเสรเรลํ วงลํวาวฬ
นาeก9งดกา■ รบริพาวส่วนจังหวัดลำไฐน
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รายละเอียดแบบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (M b๔©0๐๐๒๑๒๔0) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซื้อจัด 
จ้าง

ซื่อโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๑ Pb๔๑๐๐๐๖๙๑๙๔ จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คับ ๒,๗๑๖,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๒ Pfe๔๑๐๐๐๖๙๑๙๔ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
๑๐,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ ชุด

๘๓๑,๖๐๔.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๓ Pfa๔๑๐๐๐๖๙๑๙๖ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ดัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง)

๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

<ร1 ?๖๔๑๐๐๐๖๙๑๙๗ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ดัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คับ (กองสาธารณสุข)

๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๑๙๘ ค่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ สำรวจ และจัดเก็บข้อมูล 
แหล่งนํ้าเพื่อจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหาร 
จัดการทรัพยากรนํ้าจังหวัดลำพูน

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๖ Pto๔๑๐๐๐๖๙๑๙๙ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๔๖๔

๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๐๐ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)

๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๘ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๐๑ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมชุด 
ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน

๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๙ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๐๒ จัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดใบมีดพวง แบบนั่งขับ ๔ ชุดตัด 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า 
จำนวน ๑ คัน

๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๑๐ ก๖๔๑๐๐๐๖๙๒๐๓ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทางเลียบรางรถไฟ เขียงใหม่ - ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอบฯ) จำนวน ๔๐ ชุด

๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔
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ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซื้อจัด 
จ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

<ร) (ร) Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๐๔ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกับ แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทาง ลพถ.๑๐๐๐๗ สายลันฟ้าเทียง - ลันมะนะ ตำบล 
มะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่าย 
โอนฯ) จำนวน ๒๐ ชุด

๑,๔๐๐,'๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๒ Pb๔๑๐๐๐๖๙๒๐๔ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทาง ลพถ.๑๐๐๒๐ สายลันห้างเสือ - เวียงหนองถ่อง 
และบนถนนสายทาง ลพถ.๑๐๐๒๘ สายนํ้าติบ - แม่อาว 
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอฟ้าซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่าย 
โอนฯ) จำนวน ๑๔ ชุด

๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๓ ?๖๔๑๐๐๐๖๙๒๐๖ ค่าติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในการรดนํ้าสนามฟุตบอล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ จุด

๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๔๖๔

(s)(SL ?๖๔๑๐๐๐๖๙๒๐๗ ค่าถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า 
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนนบ้านสะแล่ง - ดอย 
ฃะม้อ และถนนเลียบคันคลองซลประทาน ตำบลศรีบัว 
บาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๑๔ Pb๔๑๐๐๐๖๙๒๐๘ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สารฟ้าขาม หมู่ที่ ๔ ตำบล 
เวียงยอง เชื่อมบ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ ๔ ตำบลฟ้าลัก 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๓,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๑๖ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๐๙ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เส้า 
หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมตำบลบ้านแบ้น อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๖๐๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๑๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๐ ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลตํคอนกรีต 
สายทางแยก ลพ.๓๐๐๔ บ้านปากส้อง หมู่ที่ ๘ ตำบล 
หนองปลาสะวาย เชื่อมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรี 
เต้ีย. อำเภอ'บ้าน'โส่ง จังหวัดลำพูน

๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔
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ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดชื้อจัด 
จ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดชื้อจัด 

จ้าง
(เดือน/ปี)

(5)G» Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๑ ค่าก่อสร้างถนนแอส1ฟิลด์คอนกรีต สายทางบ้านสันคะ 
ยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าสัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๒,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๙ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๒ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน 
ทล.๑๐๓๐ บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้าง 
คืน เชื่อมตำบลอุโมงค์ และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๐ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๓ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วย 
แทงใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านโอ่ง เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ 
ที่ ๔, บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าพลู อำเภอบ้านโอ่ง 
จังหวัดลำพูน

๒,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๑ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๔ ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านอุดม 
พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีวิชัย เชื่อมบ้านแม่ตืน หมู่ที่ ๓ 
ตำบลแม่ต ี'น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑,๔๗๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๒ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๔ ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต สายทาง 
บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้าไ ผ ่ เชื่อมบ้านใหม่ 
ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๓ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๖ ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต สายทาง 
บ้านอ่อมต้อ หมูท่ ี่ ๔ -  บ้าน1ปวงคำ หมูท่ ี่ ๘ (ทต.ล ี้)  

เชื่อมบ้านล ี้ หมูท่ ี่ ๖ (ทต.วังดิน) อำเภอล ี้ จังหวัดลำพูน

๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๑๗ ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลต้คอนกรีต สายทาง 
บ้านเด่นทรายมูล หมู่ท ี่ ๑๔, บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ ๒๑ 
และบ้านพระบาทพัฒนา หมู,ท ี่ ๒๓ ตำบลนาทราย เชื่อม 
สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตำบลล ี้ อำเภอล ี้ 

จังหวัดลำพูน

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๔ Pfe๔๑๐๐๐๖๙๒๑๘ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนอง 
สมณะ หมู่ท ี่ ๒ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านใหม่บ้าผ่าง 
หมูท่ ี่ ๑๔ ตำบลนํ้าดีบ อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน

๑,๔๐๖,๔๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔
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ลำดับ

ที่
รหัสแผนจัดซื้อจัด 

จ้าง
ขื่อโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๒๖ Pto๔๑๐00๖๙๒๑๙ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเห 
มืองจ้าย บ้านแซม หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้าน 
ดอนหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แรง อำเภอบ้าซาง จังหวัด 
ลำพูน

๒,๙๖๖,๔๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๕

๒๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๐ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคัน 
คลองซลบ้ระทาน บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วย 
ยาบ อำเภอบ้านริ จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่ออนใต้ 
อำเภอสับกำแพง จังหวัดเขียงใหม่

๒,๔๐๒,๔๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๘ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๑ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง หมู่ที่ 
๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านบ้าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ 
ตำบลท่าต้ม อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน

๒,๗๐๖,๔๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๙ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๒ ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางเลียบลำ 
เหมืองหนองไอ บ้านเหล่าคู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยวง 
เชื่อมบ้านวังผาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนอง 
ล่อง จังหวัดลำพูน

๒,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๓0 Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๓ ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุพรรณ 
หมู่ที่ ๖ ตำบลประตู’บ้า เชื่อมถนน ทล.๑๐๓๐ บ้านสัน 
หัววัว หมู่ที่ ๘ ตำบลประตูบ้า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน

๑,๖๙๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๑ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๔ ค่าก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดิน 
บริเวณคอสะพานข้ามลำนํ้าลี้ บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๒ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๔ ค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปวง 
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวข้าง เชื่อมบ้านปู 
หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๙๒๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๓ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๖ ค่าก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสรีมเหล็กพร้อมฝายนํ้า 
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบล 
ศรีบัวบาน เชื่อมบ้านประตูโขง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้าน 
กลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๖๖๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔
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ลำดับ
ที่

รหัสแผนจัดซื้อจัด 
จ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๓๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๒๗ ค่าก่อสร้างคลองส่ง'นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม้าใต้ หมู่ 
ที่ ๔ ตำบลศรีบัวบาน เชื่อมบ้านประตูโขง หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๘๑๗,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๔ ?๖๔๑๐๐๐๖๙๒๒๘ ค่าก่อสร้างคลองล่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลบล้อง 
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโอ่ง (อบต.เวียงกานต์) เชื่อมบ้านดง 
ฤๅษี หมู่ที่ ๘ (ทต.บ้านโอ่ง) อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 
(ลำเหมืองล้อง)

๒,๙๔๖,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๖ Pfe๔๑๐๐๐๖๙๒๒๙ ค่าก่อสร้างคลองล่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง 
หลวงตะวันออก บ้านทาบ้าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก 
เชื่อมบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทาสบเล้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน

๒,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๓๐ ค่าก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองดอย 
แซ่ บ้านแพะยันต์ หมู่ที่ ๒ (ทต.ทากาศเหนือ) เชื่อมบ้าน 
เกาะทราย หมู่ที่ ๔ (ทต.ทากาศ) ตำบลทากาศ อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน

๑,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๘ ?๖๔๑๐๐๐๖๙๒๓๑ ค่าก่อสร้างคลองล่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งโอ่ง 
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม เชื่อมบ้านทุ่ง 
เป็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด 
ลำพูน

๗๑๗,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๓๙ ?๖๔๑๐๐๐๖๙๒๓๒ ค่าก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล สนามกีหากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๔,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๔๐ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๓๓ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟ้ลต์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านร่องอุย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหนาม 
เชื่อมบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

๙๓๗,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

(ร̂ (ร) Pfe๔๑๐๐๐๖๙๒๓๔ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
(Over Lay) บริเวณหน้าวัดกอม่วง ถนน ทล.๑๐๓๐ - 
ถนน ทล.๑๐๖ บ้านกอม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๑๘๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔
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ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซื้อจัด 
จ้าง

ซื่อโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๔๒ ก๖๔๑๐๐๐๖๙๒๓๔ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสพิลตํคอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง 
(บริเวณแยกโรงเรียนอรพิน) เชื่อมตำบลในเมือง อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๒,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๔๓ ?๖๔๑๐๐๐๖๙๒๓๖ ค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางซอย ๗ 
บ้าน1ห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา 
เชื่อมบ้านโป่งรู หมู่ที่ ๔ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน

๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๔๔ Pfe๔๑๐๐๐๖๙๒๓๗ ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement เก - Place Recycling) สายทาง 
บ้านสบปะ หมู่ที่ ๙ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านจักรคำกิมุข 
หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๔๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๓๘ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคันสระเก็บนํ้าห้วยแม่ป๋วงตอนบน 
บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอ 
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

๘๔๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๔๖ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๓๙ ค่าปรับปรุงอาคารหอประขุม องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๔๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๐ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 
๑ คัน (สำนักงานเลขาฯ)

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๔๘ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๑ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ขุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทาง ลพถ.๑๐๐๐๓ สายบ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียง 
ยอง - บ้านล้อง (ท่าจักร) ตำบลบ้านแบ้น อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) จำนวน ๓๐ ขุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ {ร) ( ร ) / Gl

๔๙ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๒ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ขุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ลพถ.๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ ตำบลนครเจดีย์ 
อำเภอป่าซาง - บ้านเวียงหนองล่อง ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 
จำนวน ๓๐ ขุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔
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ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซื้อจัด 
จ้าง

ชื่อโครงการ
งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๕๐ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๓ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทาง ลพถ.๑๐๐๑๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ 
- บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัด 
ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) จำนวน ๓๐ ชุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (ร) (ร}/!ร!) (SLaD (su

๕ ร) Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๔ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทาง ลพถ.๑๐๐๒๙ สายบ้านมะกอก ตำบลมะกอก - 
บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัด 
ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) จำนวน ๓๐ ชุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

๕ Id Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๕ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทาง ลพถ.๑๐๐๓๔ สาย ทล.๑๐๖ - บ้านร้องเครือกวาว 
ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอน) จำนวน ๓๐ ชุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

๕๓ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๖ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
๗R-LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนน 
ถ่ายโอน) จำนวน ๓๐ ชุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

๕๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๗ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสาย 
ทางเลียบรางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอน) จำนวน ๓๐ ชุด

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

๕ ๕ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๘ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ 
คัน

๕,๒๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

๕๖ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๙ จัดซื้อรถหัวลากพร้อมหางซานตํ่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ 
ล้อ จำนวน ๑ คัน

๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ร) (̂ /texsLoD (5L

๕๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๕๐ จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔
๕๘ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๕๑ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ 

คัน
๙,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔
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ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซื้อจัด 
จ้าง

ชื่อโครงการ
งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 
จัดซื้อจัด 

จ้าง
(เดือน/ปี)

<£๙ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๒ จัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ .๔ ดัน พร้อม 
เทเลอร์แบบลากจูง จำนวน ๑ คัน

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๖๐ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๓ จัดซื้อรถดัดหญ้า แบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 
กำลังไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า พร้อมกล่องเก็บหญ้า 
จำนวน ๑ คัน

๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๖๑ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๔ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนอง 
เจริญโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลา 
สะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเขียงใหม่

๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๖๒ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๔ ค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง 
หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านขัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๒,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๖๓ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๖ ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต สายทาง 
บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที' ๘ ตำบลปาไผ่ เชื่อมบ้านใหม่ 
ดีวิไล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลล ี้ อำเภอล ี้ จังหวัดลำพูน

๒,๓๗๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๖๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๗ ค่าซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายพญารุต หมูท่ ี่ ๗ ตำบลริมปิง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๗๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๖๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๘ ค่าก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาพร้อม 
เปลี่ยนท่อล่งนํ้า บ้านเหล่าแมว หมู่ที่ ๑ ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ © (ร)/!!DCiLไD (SL

๖๖ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๔๙ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลันปูเลย 
หมูท่ ี่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโอ่ง เชื่อมบ้านปากล้อง 
หมูท่ ี่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัด 
ลำพูน

๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๖๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๐ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง 
ถิ่น ลพถ.๔๘๐๓๑ สายทางบ้านท้องฝาย - บ้านใหม่ 
(เลียบลำบํ้าลี้) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลเหล่ายาว 
เชื่อมต่อบ้านดงฃี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอ 
บ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

๑,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔
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๖๘ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๑ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 
๑๔ ตำบลลี้ เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน

๑,๐๔๐,๔๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๖๙ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๒ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสรีมผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
(Over Lay) บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔ 
(ทต.บ้านโอ่ง) เชื่อมบ้านส้อง หมู่ที่ ๙ (อบต.เวียงกานต์) 
ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๗๐ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๓ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสัญซัย 
ตำบลทุ่งหัวช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านดอนมูล ตำบลบ้าน 
ปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

๑,๑๔๗,๔๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๗๑ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๔ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟิลต์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง 
เชื่อมถนน ทล.๑๐๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

๒,๙๖๙,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๗๒ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๔ ค่าก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้าน 
หนองล่อง หมู่ที ๑ ตำบลหนองล่อง เชื่อมบ้านดงเหนือ 
หมู่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด 
ลำพูน (ลำเหมืองบ้านดง)

๓,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๗๓ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๖ ค่าก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำ 
เหมืองหลวง บ้านเกาะทราย หมู่ที่ ๔ (ทต.ทากาศ) เชื่อม 
บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๑๓ (ทต.ทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

๒,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๗๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๗ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 
๔, บ้านหส่ายสาย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทาสบเส้า เชื่อมบ้าน 
หนองยางฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน

๒,๗๙๔,๔๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๗๔ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๘ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ 
ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบล 
แม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔
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๗๖ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๖๙ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำพูน

๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๗๗ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๗๐ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน (กอง 
การศึกษาๆ)

๔,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๗๘ Pto๔๑๐๐๐๖๙๒๗๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ดัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน (กองการศึกษาๆ)

๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔
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